NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ: Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011
Secţiunea a II - a: Motivul emiterii proiectului de act normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011
reglementează instituirea regimului de arie naturală
protejată, administrarea reţelei de arii naturale protejate
din România, conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor sălbatice de floră şi faună, conservarea altor
bunuri ale patrimoniului natural, precum şi organizarea şi
exercitarea controlului în domeniul ariilor naturale
protejate.
2. Schimbări preconizate
Completarea articolului referitor la definiţiile cu care
operează legislaţia în domeniul protecţiei naturii.
Modificarea articolelor referitoare la instituirea regimului
de arie naturală protejată şi declararea unui anumit tip de
arie, pentru a elimina confuziile create de faptul că un
anumit sit ar putea fi definit ca arie naturală protejată fără
a fi încadrat într-o anumită categorie de arie naturală
protejată.
Transformarea avizului administratorului/custodelui din
aviz obligatoriu în aviz consultativ se realizează în
vederea scurtării procedurii de analiză şi aprobare a
proiectelor/planurilor privind dezvoltarea durabilă a
comunităţilor din perimetrul ariilor naturale protejate.
Punctul de vedere al administratorului/custodelui poate fi
exprimat în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică, unde
prezenţa şi participarea acestora este obligatorie.
Agenţiile pentru Protecţia Mediului trebuie să îşi asume
decizia finală pentru emiterea actului de reglementare în
urma analizei Comisiei de Avizare Tehnică.
Stabilirea termenului de înfiinţare a personalităţii juridice
pentru structurile care iau în administrare arii naturale
protejate şi a termenului pentru care este realizat planul
de management al ariilor naturale protejate.
Completarea
cadrului
juridic
actual
prin
introducerea/modificarea articolelor privind stabilirea
corespondenţei între categoriile de bunuri ale

patrimoniului speologic şi categoriile de arii naturale
protejate de interes naţional. Clasificarea în clasele (A, B,
C, D) defineşte în principal doar importanţa peşterilor
din punct de vedere patrimonial, fără a pune accent pe
valoarea lor de arie naturală protejată, aşa cum sunt ele
definite prin lege. În plus, peşterile foarte importante din
punct de vedere ştiinţific vor beneficia de statutul de
rezervaţie ştiinţifică. Acest lucru le creşte gradul de
protecţie, reducând expunerea acestora la vizitele
neautorizate şi diminuând degradarea prin controlul celor
autorizate, întrucât se elimină vizitele neadecvate
nivelului de protecţie ce se impune pentru acest tip de
peşteri.
Introducerea unor prevederi care permit corelarea actelor
normative referitoare la limitele de protecţie ale peşterilor
cu realitatea protecţiei efective.
Consolidarea
autorităţii
ştiinţifice
a
Comisiei
Patrimoniului Speologic ca for ştiinţific consultativ
pentru autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi
instrument de suport logistic în emiterea reglementărilor
în domeniul administrării patrimoniului speologic.
Stabilirea unor categorii unitare de tarife ce se pot
percepe de către custozii şi administratorii ariilor naturale
protejate.
Stabilirea condiţiilor în care o arie naturală protejată de
interes naţional îşi pierde acest statut, în totalitate sau în
parte.
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a III-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1.Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1^1.
Impactul
asupra
mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2.Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
Banii colectaţi din tarifele aplicate de către administratori
şi custozi vor fi folosiţi pentru realizarea obiectivelor din
planul de management, inclusiv îmbunătăţirea
infrastructurii de vizitare, securizarea traseelor mai
dificile, creşterea nivelului de conştientizare cu privire la
importanţa ariilor naturale protejate.
O componenetă importantă o constituie stabilirea
corespondenţei dintre diferite tipuri de peşteri şi

categoriile de arii naturale protejate. Acest lucru duce la
uniformizarea, în măsura posibilului, a normelor care se
impun în protecţia efectivă a peşterilor. Totodată va spori
nivelul de protecţie pentru peşterile asimilate rezervaţiilor
ştiinţifice, având în vedere faptul că ele conţin cele
reprezentative elemente de ordin ştiinţific.
5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a IV-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
1.Modificări ale veniturilor bugetare,
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3.Impact financiar, plus/minus, din
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.Propuneri pentru acoperirea creşterii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cheltuielilor bugetare
5.Propuneri pentru a compensa
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
reducerea veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate privind
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau a cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a V-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
a)1. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile

nr. 1710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare
în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată
de interes naţional;
2. Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012
privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor
instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale
protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru
analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform
legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial;
3. Ordinul nr. 106/2012 privind aprobarea componenţei
Comisiei Patrimoniului Speologic;
4. Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice
nr. 1044/16.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului
Speologic.
b) 1.Ordin pentru stabilirea criteriilor de desemnare a
membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic.
2. Ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului pentru aprobarea ghidului de elaborare a
planurilor de management.
3. Ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru
protecţia mediului pentru aprobarea procedurii de emitere
a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale
protejate
2. Conformitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente Nu au fost identificate.
internaţionale
din
care
decurg
angajamente
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a VI-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de În procesul de modificare al acestei Ordonanţe au fost
consultare
cu
organizaţii consultaţi administratorii şi custozii ariilor naturale
neguvernamentale,
institute
de protejate referitor la avizul custodelui/administratorului,
cercetare şi alte organisme implicate
precum şi Comisia Patrimoniului Speologic.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Atât administratorii/custozii, cât şi membrii Comisiei
cu care a avut loc consultarea, precum Patrimoniului Speologic sunt direct interesaţi de
şi a modului în care activitatea acestor modificările ce survin legii organice a ariilor naturale
organizaţii este legată de obiectul protejate.
proiectului de act normativ
aplicarea prevederilor
proiectului
de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate
ca
urmare
a
implementării noilor dispoziţii.

3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice
locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului
nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul
a) Consiliul Legislativ
Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei;
e) Curtea de Conturi.
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a VII-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării proiectului de
act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a VIII-a: Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul
proiectului de act normativ de către Legislativ
autorităţile
administraţiei
publice
centrale şi/sau locale, înfiinţarea de noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate.

Luând în considerare cele expuse, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naurale, a florei
şi faunei sălbatice, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl
supunem spre adoptare.
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